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ประวัติความเปนมา 
 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
     เปนสวนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหมใน สังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีบทบาทภารกิจสําคัญใน
การสงเสริมสนับสนุนองคกร ปกครองสวนทองถิ่น โดยการพัฒนาและใหคําปรึกษา แนะนํา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น การบริหารงานบุคคล 
การเงินการคลัง และการบริหารจัดการ เพ่ือให องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความเขมแข็ง 
และมีศักยภาพในการใหบริการสาธารณะ ทั้งน้ี อํานาจหนาที่และโครงสรางสวนราชการ ของ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เปนไปตามกฏกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นกระทรวง มหาดไทย พ.ศ. 2545 ซ่ึงกําหนดไวดังน้ี 
 
อํานาจหนาท่ี 

1. ดําเนินการพัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
2. สงเสริมและสนับสนุนในการจัดทํา ประสานและบูรณาการแผนพัฒนาทองถิ่นและวางระบบ

ในการติดตามและประเมิน ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
3. ดําเนินการจัดทํา แกไข ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น รวมทั้งใหคําปรึกษา แนะนํา และกํากับดูแลการปฏิบัติงานตามอํานาจ หนาที่ของ
องคการปกครองสวนทองถิ่น 

4. กําหนดแนวทางและจัดทํามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององคกร ปกครอง
สวนทองถิ่น ทั้งน้ี ตามกฎหมายวาดวยการบริการงานบุคคลสวนทองถิ่น 

5. สงเสริม สนับสนุน และประสานการดําเนินงานดานการเงิน การคลัง การงบประมาณ การ
พัสดุการจัดเก็บรายได และการประกอบกิจการพาณิชยขององคกรปกครองสวน 
ทองถิ่น รวมทั้งวางระบบตรวจสอบระบบการเงิน การบัญชี และ การพัสดุขององคการ
ปกครองสวนทองถิ่น  

6. สงเสริมสนับสนุนและประสานการจัดการบริการสาธารณะและการศึกษาในอํานาจหนาที่ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

7. กําหนดแนวทาง วางระบบ และสรางตัวช้ีวัดเพ่ือเปนมาตรฐานการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนกํากับดูแลใหเปนไปตามมาตรฐาน 

8. สงเสริมภาคประชาชนใหมีสวนรวมในการบริหารงานและตรวจสอบการดําเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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9. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริการขององคการปกครองสวนทองถิ่น 
10. พัฒนาบุคลากรขององคการปกครองสวนทองถิ่นและของกรม 
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามทีก่ฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือ

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย  
      ตอมาในป พ.ศ.2551 ไดมีการประกาศใชกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2551 โดยกําหนดใหมีราชการบริหารสวน 
ภูมิภาค และจัดตั้งสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดขึ้นในกรมสงเสริมการ 
ปกครองทองถิ่น เพ่ือทําหนาที่ประสานงานและปฏิบัติหนาที่ในฐานะตัวแทนของกรม ใน
ราชการสวนภูมิภาค เพ่ือใหการดําเนินการกํากับ ดูแล และสนับสนุนการปฎิบัติงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปอยางคลองตัว และมีประสิทธิภาพ และจัดตั้งกลุม 
ตรวจสอบภายในและกลุมพัฒนาระบบบริหารขึ้นในกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย เพ่ือทําหนาที่ตรวจสอบการดําเนินงานภายในสวนราชการ สนับสนุน
การปฏิบัติงานของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และพัฒนาการบริหารของสวนราชการ
ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุมคา  
 
วิสัยทัศนและพันธกิจ 
วิสัยทัศนกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (Vision) 
“ เปนองคกรหลักในการสงเสริมให อปท. เขมแข็งอยางยั่งยืน ” 
พันธกิจกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (Mission) 

1. พัฒนากรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นใหเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง 
2. สงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรระดับชาต ิระดับจังหวัด

และตอบสนองความตองการของประชาชนภายใตกระบวนการมีสวนรวมจาก ภาคีเครือขาย 
3. สงเสริมระบบบริหารงานบุคคลของ อปท. ใหเปนไปตามหลักคุณธรรม และเพ่ิมขีด

ความสามารถของบุคลากร อปท. ใหทํางานอยางมืออาชีพ  
4. พัฒนาระบบงบประมาณและการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพและ

สามารถพ่ึงตนเองได 
5. พัฒนาระบบกฎหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานของ อปท. และสนับสนุนผูกํากับ

ดูแล อปท. 
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ความรูเก่ียวกับตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
 

ลักษณะท่ัวไปของนโยบาย 
  จากความหมายทั้งหมดจะเห็นวา นโยบายทั่วๆ ไปจะมีลักษณะดังน้ี 
   1. เปนแนวทางอยางกวางๆ คือ ไมเจาะจง ยังมีลักษณะยืดหยุนอยูมาก 
   2. มีจุดมุงหมาย ซ่ึงอาจเปนวัตถุประสงคอยางหน่ึงอยางใดที่สําคัญมากๆ 
เชน เปนประโยชนขององคการ เปนตน 
   3. เปนขอเสนอเกี่ยวกับการปฏิบัติ คือ นโยบายจะเปนเคร่ืองช้ีนําใหมีการ
ปฏิบัติตาม พรอมทั้งเสนอแนะแนวทางที่สามารถปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคที่ไดวางไว
ดวย 
 
องคประกอบท่ีสําคัญของนโยบาย 
  1. นโยบายจะตองแสดงถึงความแนนอน และชัดเจนในการทํางาน กลาวคือ 
ในการกําหนดนโยบายแหงรัฐน้ันจะตองคํานึงถึงความแนนอนในการที่จะทําใหนโยบาย
บรรลุผลดวย 
  2. นโยบายจะตองนําไปสูการสรางเสถียรภาพ และความม่ันคงของประเทศ 
  3. นโยบายจะตองทําและปฏิบัติอยางตอเน่ือง และกระบวนการทํางาน
ทั้งหลายจะตองมีการเปล่ียนแปลงตามกระบวนการดวย 
 
รูปรางของนโยบาย 
  นโยบายมีหลายรูปรางและหลายลักษณะตามการใชประโยชนของนโยบาย ซ่ึง
พอจะสรุปไดดังน้ี 
  1. มีรูปเปนกฎหมาย กฎ ระเบียบ คือ เปนนโยบายที่มีลักษณะบังคับให
ตองปฏิบัติตาม ไดแก กฎหมายตางๆ ของรัฐ เปนตน 
  2. มีรูปเปนแผนงาน โครงการ คือ เปนนโยบายที่มีลักษณะเปน
ขอเสนอแนะ และเปนแนวทางสําหรับการปฏิบัติงานขององคการ และไมมีลักษณะบังคับให
ทุกคนตองปฏิบัติตาม 
  3. มีรูปเปนประกาศ แจงความ คือ มีลักษณะเพ่ือแจงขาวสาร เชิญชวน 
และมีลักษณะบังคับนอยที่สุด เชน นโยบายเชิญชวนเฉลิมฉลองในวาระโอกาสที่สําคัญๆ 
เปนตน 
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  4. มีรูปเปนสัญญา คือ เปนนโยบายที่รัฐใหสัญญากับสังคม เชน การแถลง
นโยบายของรัฐบาลตอรัฐสภา เปนตน 
  5. มีรูปเปนอื่นๆ คือ นโยบายอาจไมมีรูปรางใหเห็นชัดเจน เชน คําแถลง
ของรัฐมนตรีหรือผูบริหาร ซ่ึงเปนเร่ืองที่อยูในความรับผิดชอบขององคการ มิใชฐานะสวนตัว
ก็ถือเปนนโยบายไดเชนกัน แมไมมีรูปรางเปนลายลักษณอักษรก็ตาม 
  สรุปก็คือ นโยบายจะมีรูปรางอยางไรไมสําคัญ แตแผนและโครงการน้ัน
จะตองมีรูปรางที่แนนอนเสมอ 
 
ผูกําหนดนโยบาย 
  เน่ืองจากนโยบายสาธารณะเปนเร่ืองในระดับองคการ ดังน้ันผูมีหนาที่กําหนด
นโยบายจึงตองมีองคประกอบดังน้ี 
  1. เปนผูบริหารสูงสุดขององคการ (Top – Level Administrator) เทาน้ัน 
  2. เปนเร่ืองที่อยูในหนาที่ความรับผิดชอบของตนเอง 
  3. เปนการกระทําในนามขององคการมิใชฐานะสวนตัว 
  แตดวยเหตุที่องคการมีหลายระดับ นับแตระดับชาติจนถึงระดับทองถิ่น 
(ผูบริหารขององคการจึงมีหลายระดับ) นโยบายจึงพลอยมีหลายระดับตามองคการไปดวย 
แตไมวาจะเปนระดับใดผูมีหนาที่กําหนดนโยบายก็ตองเปนผูบริหารสูงสุดในระดับน้ันๆ อยู
น่ันเอง สวนบุคคลอื่นๆ ในองคการไมวาจะเปนระดับใดจะเปนเพียงผูมีสวนรวมใน
กระบวนการนโยบายเทาน้ัน เชน ในระดับชาติ – นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีเปน
ผูอนุมัต,ิ ระดับกระทรวง – ปลัดกระทรวง, ระดับกรม – อธิบดีหรือเลขาธิการฯ เปนผูอนุมัติ, 
ระดับจังหวัด ผูวาราชการจังหวัด และระดับอําเภอ – นายอําเภอเปนผูอนุมัต ิเปนตน 
 
การวเิคราะหนโยบาย (Policy Analysis) 
  Duncan MacRae และ James Wilde กลาววา การวิเคราะหนโยบายคือ 
การใชหลักฐานและเหตุผลเพ่ือเลือกทางเลือกนโยบายที่ดีที่สุด จากทางเลือกทั้งหลายที่มีอยู 
  Barbara Bardes และ Mel Dubnick กลาววา การวิเคราะหนโยบาย 
หมายถึง การประยุกตใชเทคนิคในการแกไขปญหาตางๆ เพ่ือแกปญหาที่เกี่ยวของกับการ
กระทําของรัฐบาล 
  William Dunn กลาววา การวิเคราะหนโยบายเปนสาขาทางสังคมศาสตร
ประยุกต ซ่ึงใชวิธีการมากหลายวิธีในการคนหา แสดงเหตุผลเพ่ือที่จะผลิตและเปล่ียนสภาพ 
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ประเภทของแผนงาน 
  แผนมีหลายประการขึ้นอยูกับเกณฑที่ใชจําแนก ซ่ึงโดยทั่วไปจะใชเกณฑ
ตางๆ ดังน้ี 
  1. แบงตามวัตถุประสงค ประเภทกิจกรรม หรือหนาที่ของแผน ไดแก 
แผนการรบ แผนงานธุรกิจ เปนตน 
  2. แบงตามระยะเวลา (Time Span) ซ่ึงเปนเกณฑที่นิยมมากที่สุดเกณฑ
หน่ึง ไดแก 
   - แผนระยะยาว (Long – Term Plan) มีระยะเวลาตั้งแต 5 ปขึ้นไป 
   - แผนระยะปานกลาง (Medium – Term Plan) มีระยะเวลาตั้งแต 2 – 5 ป 
   - แผนระยะสั้น (Short – Term Plan) มีระยะเวลาตั้งแต 1 – 2 ป 
  3. แบงตามวิธีการ (Operation or Method) หรือลักษณะการใชงานของ
แผน ไดแก แผนถาวร แผนใชคร้ังเดียว แผนหมุนเวียน แผนรายป เปนตน 
  4. แบงตามลักษณะทางภูมิศาสตร หรือลักษณะการแบงเขตการบริหาร 
หรือการปกครองเปนแผนภาค แผนจังหวัด แผนอําเภอ เปนตน 
  5. แบงตามแบบตางๆ ของแผนทางราชการ ไดแก 
   - Physical Plans คือ แผนที่เกี่ยวกับการกอสราง - การพัฒนาเมือง 
   - Socio – Economic Plans คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาต ิ
  สรุปก็คือ  การจะจําแนกวาแผนมีกี่ชนิดน้ัน ไมสามารถจําแนกไดแนนอน 
ขึ้นอยูกับวาจะใชเกณฑอะไรเปนตัวจําแนกน่ันเอง 
  อยางไรก็ดี แผนที่วางเสร็จแลวจะสามารถพบเห็นไดทั่วไปจะจําแนกเปน 2 
ลักษณะ คือ 
  - แผนดําเนินงาน (Operation Plan) 
  - แผนบริหาร (Administrative Plan) 
  แผนดําเนินงานของรัฐที่เกี่ยวของกับประชาชนเปนสวนใหญ คือ “แผนพัฒนา” 
ในที่น้ีจึงเสนอแนะความเขาใจพอสังเขปดงัน้ี 
 
แผนพัฒนา (Development Plan) 
  ไมมีความหมายที่แนนอน แตสวนใหญแผนพัฒนาจะเนนหนักทางดาน
เศรษฐกิจ ดังน้ันอาจใหความหมาย เชน Lewis กลาววา เปนเอกสารที่กําหนดถึงมาตรฐาน
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หลัก... เพ่ือยกผลผลิตของชาติใหสูงขึ้น (A document which set out the chief measure 
that the government intend to take in order to raise national output per person) 
  องคประกอบของแผนพัฒนา 
  โดยปกติแลวแผนพัฒนาสวนใหญจะครอบคลุมวิธีตางๆ ดังน้ี 
  1. มีการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งตองระบุถึงตัวเลขรายได
ประชาชาติ กําลังการผลิตของประเทศ การคาระหวางประเทศ และแนวโนมอุตสาหกรรม
หลัก 
  2. การสํารวจสภาวะสังคม เชน การเปล่ียนแปลงของประชากร การศึกษา 
สาธารณสุข ที่อยูอาศัย การใหหลักประกันความม่ันคงทางเศรษฐกิจ เปนตน 
  3. การประเมินผล หรือการสรุปผลความกาวหนาที่ไดรับจากแผนฉบับกอนๆ 
  4. การกําหนด/ระบุวัตถุประสงคโดยทั่วไปของนโยบายทางเศรษฐกิจและ
สังคม 
  5. การคาดคะเน/ประมาณการ อัตราเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม ในระยะเวลา
ตางๆ ของแผน 
  6. มีการเสนอแนะ หามาตรการที่จะทําใหเปาหมายในขอ 5. บรรลุผล 
โดยเฉพาะอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เชน การกําหนดมาตรการกระตุนการลงทุน
และการออม การเพ่ิมผลิตภาพ (Productive) ของประเทศ เปนตน 
  7. มีการกําหนดโครงการตางๆ เกี่ยวกับการใชจายเงินของรัฐบาล การเรงรัด
ใหมีการนําแผนไปปฏิบัติโดยใหมีแผนรองรับและแผนหลัก เปนตน 
  การวางแผน (Planning) 
  การวางแผน (Planning) เปนกิจกรรมอยางหน่ึงซ่ึงผลที่ไดจากการวางแผนก็
คือ “แผน” น่ันเอง 
  นอกจากน้ียังมีผูใหความหมายไวอยางนาสนใจหลายคน เชน 
  เยาวหราล เนหร ูกลาววา การวางแผน หมายถึง การใชสติปญญาเพ่ือนําเอา
ความเปนจริง (Facts) และสถานการณ (Situations) ที่เปนอยูขณะน้ันมาประสานเขาดวยกัน 
เพ่ือใหไดมาซ่ึงหนทาง (A Way) ในการแกปญหา 
  โจเซ วิลลามิล (Jose’ Villamil) กลาววา การวางแผนเปนการกระทําที่เปน
กระบวนการ (Set of Temporally Linked Actions) ที่นําไปสูเปาหมายที่ตองการ (Desired 
End State) การตัดสินใจแตละคร้ังน้ันมุงใหเกิดกระบวนการรวมชาติ (Process of National 
Integration) หรือการเปล่ียนแปลง (Transition) โดยมีการผิดพลาด (Reversible) นอยที่สุด 
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ส่ิงท่ีตองเขาใจสําหรับการวางแผน 10 ประการ 
  Cleland และ King กลาววา การวางแผนเปนกระบวนการที่ซับซอน ดังน้ัน
กอนอื่นควรรูธรรมชาติทั่วๆ ไปของการวางแผนเสียกอน ซ่ึงทั้ง 2 ทานสรุปเปนหลักสําคัญ 
10 ประการ ดังน้ี 
  1. กระบวนการวางแผน (Planning Process) ควรเปนงานของ
ผูชํานาญการ (Professional Planner) โดยเฉพาะ ทั้งน้ียกเวนเฉพาะกรณีที่เปนการวางแผน
องคการ (Organization Planning) เทาน้ัน ที่ควรเปนงานของนักวางแผนองคการ - ผูเขียน
โดยตรง 
  2. งานวางแผนควรเปนหนาท่ีของผู ท่ีจะตองนําแผนไปดําเนินงาน
มากกวาคนอื่นๆ 
  3. ข้ันตอนการวางกลยุทธของแผน (Strategic Planning) ควรเปนงาน
ระดับกลุม (Group Activity) เพราะตองใชผูเช่ียวชาญหลายดาน หรือตองใชความรวมมือกัน
ของหนวยยอยๆ ขององคการหลายหนวย (Sub Unit of Organization) 
  4. องคการเพื่อการวางแผน (Planning Organization) ตองมีโครงสราง
เหมาะสมกับแผนงานที่จะวาง กลาวคือ ตองเหมาะสมทั้งบรรยากาศ (Climate) และกลไก 
(Mechanism) และตองเปดโอกาสใหสมาชิกไดมีสวนรวมในการกําหนดอนาคตขององคการ
อยางเต็มที่ดวย 
  5. การวางแผนกลยุทธมิใชเพียงแตเปนการคาดคะเนแนวโนมเทาน้ัน 
แตตองรวมถึงการคัดเลือกภารกิจ (Selection of Missions) คัดเลือกวัตถุประสงค 
(Objectives) และการคัดเลือกแนวทางกลยุทธ (Strategic Alternatives) ดวย 
  6. ตองจูงใจ (Motivate) ใหผูจัดการวางแผน (Manager) เห็นความสําคัญ
ของการกําหนดกลยุทธในการวางแผนใหได โดยอาจใชกลไกของระบบอยางเปนทางการ 
(Formalized System) และกลไกตามหลักการขององคการ (Organizational Approach) 
เพ่ือใหเปนสวนชวยใหการวางแผนประสบผลสําเร็จไดดียิ่งขึ้น 
  7. ความถูกตองของกระบวนการวางแผน ตองตั้งอยูบนความถูกตอง
เพียงพอ (Relevant) ของฐานขอมูล (Data Base) ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ซ่ึงเปน
ตัวกําหนดผลในการคาดคะเนสิ่งแวดลอมและการประเมินทางเลือกกลยุทธได 
  8. การประเมินแนวโนมส่ิงแวดลอมในอนาคต (Future Environment 
Trends) สภาพการแขงขัน (Competitive Threats) และความเขมแข็งในองคการ (Internal  
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การติดตามประเมินผลโครงการ (Program Evaluation) 
  
  การประเมินผลโครงการ หมายถึง การเปรียบเทียบผลงานที่เกิดขึ้นจริง 
(Exact Results) กับผลงานที่คาดวาจะไดรับ (Expected Result) ของโครงการ 
  ผลที่เกิดขึ้นจริงจากโครงการ (Exact Results) หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นจากการ
บริหารโครงการหรือการนําโครงการไปปฏิบัต ิซ่ึงจําแนกอยางกวางๆ ได 2 ประเภท คือ ผล
โดยตรง (Direct Results) และผลโดยออม (Indirect Results) 
  - ผลโดยตรง จะเปนผลที่โครงการมีความคาดหวังไวมากที่สุด และจะทราบ
ผลโดยตรงของโครงการไดโดยการศึกษาจากวัตถุประสงคของโครงการ 
  -   ผลโดยออม ถือเปนผลพลอยไดของโครงการซ่ึงอาจมีทั้งดีและไมดีก็ได แต
สวนมากแลว จะตองเปนผลด ีเพราะโครงการตองพยายามหลีกเล่ียงผลที่ไมดีอยูแลว 
  สรุปก็คือ ผลของโครงการอาจแบงไดเปน ผลโดยตรง – ผลโดยออม, ผลทาง
กายภาพ – ผลทางจิตวิทยา, ผลระยะสั้น – ผลระยะยาว, ผลที่ตองการ – ผลที่ไมตองการ 
และผลที่คาดวาจะไดรับ – ผลที่ไมคาดวาจะไดรับ เปนตน 
  องคประกอบของการประเมินผล 
    1. ตองมีกฎเกณฑหรือสิ่งที่จะวัดก็คือ ผลงานน่ันเอง 
    2. ตองรูวัตถุประสงคของโครงการกอนวาโครงการมีวัตถุประสงค
อะไร เพ่ือใชเปนเกณฑในการเปรียบเทียบ 
    3. ตองมีกฎเกณฑ หรือมีมาตรฐานในการวัดหรือประเมินผล 
    4. ตองมีการวัดตามหลักเกณฑตางๆ เชน วัดตามวิธีการทางสถิต ิ
    5. ตองมีการเปรียบเทียบผลที่วัดไดกับผลที่คาดหวังไว 
  ประเภทของการประเมินผล 
   1. เม่ือแบงการประเมินผลตามลักษณะเวลาในการประเมินผลจะ
แบงไดเปน 2 ประเภท ดังน้ี 
    1) Intrinsic Evaluation เปนการประเมินปจจัยทั้งหลายที่จะมี
ผลกระทบตอผลของโครงการ และมีความหมายรวมถึงการศึกษาขอมูลเพ่ือประกอบการ
วางโครงการ และการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ (Feasibility Study) ดวยก็ได 
ฉะน้ันการประเมินชนิดน้ีจึงถือเปนการประเมินปจจัยในการนําโครงการไปปฏิบัติวามี
ครบถวนเพียงใดน่ันเอง ซ่ึงจะตองทํากอนที่จะเร่ิมขั้นตอนการนําโครงการไปปฏิบัติ (ขั้นตอน
น้ีอาจเรียกอีกช่ือหน่ึงวา Ext – ante Evaluation) 
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ปญหาในการดําเนินงานประเมินผล  

(1)ขอมูลไมถูกตอง ซ่ึงเกิดจากความผิดพลาดในวิธีการจัดเก็บรวบรวมขอมูลของ
แหลงที่มาของขอมูลแตละแหง  

(2) ขอมูลขัดแยงกันของแหลงที่มาของขอมูล ซ่ึงเกิดจากความแตกตางในวิธีการ
จัดเก็บรวบรวมขอมูลของหนวยงานที่ตางกัน  

(3) การตอตานการควบคุม ซ่ึงเกิดจากการมองภาพการประเมินผลวาเปนการจับผิด
มากกวาการคนหาปญหาที่ควรไดรับการแกไขเพ่ือปรับปรุงงานใหดีขึ้น  

(4) การมอบอํานาจหนาที่ที่มากเกินไปของผูมอบอํานาจใหแกผูทําการประเมินผล ซ่ึง
เกิดขึ้นจากกรณีที่ผูบริหารแตงตั้งบุคคลจากสายวิชาการใหเปนผูทําการประเมินผล พรอม
กับมอบอํานาจใหชวยตัดสินใจแกไขปญหา ทั้งที่บุคคลน้ันไมไดอยูในตําแหนงเปนผูบริหาร
ระดับเหนือหนวยงานยอยน้ันๆ  

(5) การจัดสรรเงินไมเพียงพอตอการประเมินผลแตละรูปแบบ ซ่ึงเกิดจากการที่
ผูบริหารไมเห็นความสําคัญของการประเมินผล  

(6) การใหรางวัลและการลงโทษจากการประเมินบุคคลดวยความสัมพันธสวนตัว
มากกวาการประเมินผลงาน ทําใหผูปฏิบัติงานไมเห็นประโยชนในการประเมินผล  

(7) การเลือกทําการประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) และละเวนการ
ประเมินผลความสําเร็จที่เนนผลลัพธ โดยเฉพาะหนวยงานระดับปฏิบัติ การใหความสําคัญ
ตอการวัดประสิทธิภาพในกระบวนการทํางานวารวดเร็วและคลองตัวมากนอยเพียงไร แตไม
สามารถเช่ือมโยงผลการปฏิบัติงานกับประสิทธิผลขององคการวาผลผลิตและบริการที่ไดทํา
น้ันกอใหเกิดผลตอบแทนแกองคการหรือเกิดผลประโยชนแกกลุมเปาหมายเทาไร  

 

การกําหนดตัวชี้วัด  

ขั้นตอนในการประเมินผลไดแก การกําหนดตัวช้ีวัดที่พิสูจนไดเชิงรูปธรรม  

ตัวชี้วัดมี 5 ระดับ ไดแก  
(1) ตัวช้ีวัดปจจัยนําเขา (Inputs) เชน จํานวนอัตรากําลัง จํานวนงบดําเนินการ 

ปริมาณวัสดุครุภัณฑ และอาคารสถานที่ เปนตน  
(2) ตัวช้ีวัดกระบวนการ (Processes) ไดแก การจัดทํากจิกรรมในขั้นตอนตางๆ  
(3) ตัวช้ีวัดผลผลิต (Outputs) เชน สินคาทีไ่ดผลิต และบริการที่กลุมเปาหมายไดรับ 

หนวยงานมีระบบสารสนเทศตามที่กําหนดไว เปนตน  
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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. 2548 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําและ

ประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546 ใหเปนปจจุบัน 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 มาตรา 16 และมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติ

กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว ดังน้ี 

ขอ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548” 

ขอ 2 ระเบียบน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตน
ไป 

ขอ 3 ใหยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2546 

บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบน้ีใหใชระเบียบน้ี
แทน 

ขอ 4 ในระเบียบน้ี 
“องคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล 

เมืองพัทยาองคการบริหารสวนตําบล และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
ยกเวนกรุงเทพมหานคร 

“สภาทองถ่ิน” หมายความวา สภาองคการบริหารสวนจังหวัด สภาเทศบาล สภา
เมืองพัทยาสภาองคการบริหารสวนตําบล และสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มี
กฎหมายจัดตั้ง 

“คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน” หมายความวา คณะกรรมการพัฒนาองคการ
บริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยา 
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลและคณะกรรมการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

“คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน” หมายความวา 
คณะกรรมการสนับสนุน การจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการ  
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สรุประเบียบวาดวยรักษาความลับของทางราชการ  
พ.ศ.2544 

 
“ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544”  ระเบียบน้ีใหใช

บังคับเม่ือพนกําหนด 120 วัน นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงนายกรัฐมนตรี
รักษาการตามระเบียบ  มีนายชวน หลีกภัย ลงนามในประกาศ 
      “ขอมูลขาวสารลับ” หมายความวา ขอมูลขาวสารตาม ม.14 หรือ ม.15 ที่มีคําสั่ง
ไมใหเปดเผยและอยูในความครอบครอง หรือ ควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปน
เร่ืองที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐ หรือ ที่เกี่ยวกับเอกชน ซ่ึงมีการกําหนดใหมีช้ัน
ความลับเปน ช้ันลีบ ช้ันลับมาก หรือ ช้ันลับที่สุด ตามระเบียบน้ี โดยคํานึงถึงการปฏิบัติ
หนาที่ของหนวยงานของรัฐ และประโยชนแหงรัฐประกอบกัน 
        “ประโยชนแหงรัฐ” หมายความวา การดําเนินงานของรัฐที่เกี่ยวกับประโยชน
สาธารณะ หรือ ประโยชนของเอกชนประกอบกัน ไมวาจะเปนเร่ืองความม่ันคงของรัฐที่
เกี่ยวกับการเมืองภายในประเทศ หรือระหวางประเทศ การปองกันประเทศ เศรษฐกิจ สังคม 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การพลังงาน และสิ่งแวดลอม 
       “ หัวหนาหนวยงานของรัฐ” หมายความวา 
 (1) หัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนนิติบุคคล 

      สําหรับสวนราชการในสังกัด กระทรวงกลาโหม ใหหมายความรวมถึง หัวหนา
สวนราชการที่ขึ้นตรงตอ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  กรมราชองครักษ กองบัญชาการ
ทหารสูงสุด กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ 
 (2) ผูวาราชการจังหวัด สําหรับราชการสวนภูมิภาค 
  (3) ผูวาราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
นายกเทศมนตรี  ประธานสภาตําบล  นายกเมืองพัทยา หรือตําแหนงที่เรียกช่ืออยางอื่นที่มี
ลักษณะทํานองเดียวกัน แลวแตกรณี สําหรับขาราชการสวนทองถิ่น 
      (4) ผูบริหารกิจการของรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ สําหรับงานของ
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
       “ การปรับชั้นความลับ” หมายความวา การลด หรือ เพ่ิมช้ันความลับของขอมูล
ขาวสารลับ และใหหมายความรวมถึง การยกเลิกช้ันความลับของขอมูลขาวสารลับน้ันดวย 
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 ทุก 5 ป เปนอยางนอย ใหนายกรัฐมนตรีจัดใหมีการทบทวนการปฏิบัติการตาม
ระเบียบน้ี และพิจารณาแกไขเพ่ิมเติมระเบียบน้ีใหเหมาะสม 

 ใหหนวยงานของรัฐ มีหนาที่รักษาขอมูลขาวสารลับในหนวยงานของตน และอาจ
มอบหมายหนาที่ดังกลาวไดตามความจําเปนใหผูใตบังคับบัญชา หรือใหแกราชการสวน
ภูมิภาค ในกรณีที่สามารถมอบอํานาจไดตาม กม. 

 บุคคลท่ีจะเขาถึงขอมูลขาวสารบัญในชั้นความลับใด จะตองเปนบุคคลที่ผูบังคับ 
บัญชามอบหมายความไววางใจ และใหเขาถึงขอมูลขาวสารลับไดเฉพาะเร่ืองที่ไดรับ
มอบหมายเทาน้ัน 
 
 องคการรักษาความปลอดภัย 

 องคการรักษาความปลอดภัยตามระเบียบน้ี ไดแก  
 (1) สํานักขาวกรองแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี เปนองคการรักษาความปลอดภัย
ฝายพลเรือน 
 (2) ศูนยรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการทหารสูงสุด เปนองคการรักษาความ
ปลอดภัยฝายทหาร 
 ชั้นความลับของขอมูลขาวสารลับ แบงออกเปน 3 ชั้น คือ  

(1) ลับที่สุด (TOP SECRET) 
(2) ลับมาก ( SECRET) 
(3) ลับ ( CONFIDENTIAL)  

 ลับท่ีสุด หมายความถึง ขอมูลขาวสารลับซ่ึงหากเปดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางสวน
จะกอใหเกิดความเสียหายแกประโยชนแหงรัฐอยางรายแรงที่สุด 
 ลับมาก หมายความถึง ขอมูลขาวสารลับซ่ึงหากเปดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางสวนจะ
กอใหเกิดความเสียหายแกประโยชนแหงรัฐอยางรายแรง 
 ลับ หมายความถึง ลับที่สุด หมายความถึง ขอมูลขาวสารลับซ่ึงหากเปดเผยทั้งหมด
หรือเพียงบางสวนจะกอใหเกดิความเสียหายแกประโยชนแหงรัฐ  
 
 ผูมีอํานาจกําหนดชั้นความลับ 
 ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐมีหนาท่ีรับผิดชอบในการกําหนดชั้นความลับ 
พรอมทั้งใหเหตุผลประกอบการกําหนดช้ันความลับของขอมูลขาวสารลับน้ันดวยวาเปน
ขอมูลขาวสารประเภทใด และเพราะเหตุใด ในการน้ีอาจมอบหมายหนาที่ดังกลาวไดตาม
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ความจําเปนใหผูใตบังคับบัญชาหรือใหแกราชการสวนภูมิภาค ในกรณีที่สามารถมอบอํานาจ
ไดตามกฎหมาย 
 ในกรณีท่ีมีความเปนเรงดวน เจาหนาที่ที่เกี่ยวของมีอํานาจกําหนดช้ันความลับ
เปนการช่ัวได และใหรีบเสนอตอผูมีอํานาจกําหนดช้ันความลับ เพ่ือสั่งการเกี่ยวกับการ
กําหนดช้ันความลับตอไปทันท ี
           การกําหนดชั้นความลับของขอมูลขาวสารลับที่มีช้ันความลับหลายช้ันในเร่ือง
เดียวกันใหกําหนดช้ันความลับเทากับช้ันความลับสูงสุดที่มีอยูในขอมูลขาวสารลับน้ัน 
        ในกรณีท่ีกําหนดใหขอมูลขาวสารลับท่ีมีชั้นความลับตํ่า แตจําเปนตองอางอิง
ขอความจากขอมูลขาวสารที่มีช้ันความลับสูงกวา ตองพิจารณาถึงเน้ือหาที่อางถึงน้ันวาจะไม
ทําใหขอมูลขาวสารที่ช้ันความลับสูงกวาร่ัวไหล 
 ใหนายทะเบียนจดแจงเหตุผลประกอบการกําหนดความลับของขอมูลขาวสารลับ
ไวในทะเบียนควบคุมขอมูลขาวสารลับ  แตถาเหตุผลน้ันมีรายละเอียดมากหรือเหตุผลน้ัน
บางสวนมีช้ันความลับสูงกวาช้ันความลับของทะเบียนขอมูลขาวสารลับใหบันทึกเหตุผลยอไว
ในทะเบียนควบคุมขอมูลขาวสารลับ และบันทึกเหตุผลละเอียด หรือเหตุผลสวนที่มีช้ัน
ความลับสูงกวาดังกลาวแยกออกมาโดยเก็บไวระหวางใบปกขอมูลขาวสารลับกับขอมูล
ขาวสารลับน้ัน 
 การกําหนดใหขอมูลขาวสารลับอยู ในชั้นความลับใด ให พิจารณาถึ ง
องคประกอบตอไปน้ี เชน  
 (1) ความสําคัญของเน้ือหา 
 (2) แหงที่มาของขอมูลขาวสาร 
 (3) วิธีการนําไปใชประโยชน 
 (4) จํานวนบุคคลที่ควรรับทราบ 
 (5) ผลกระทบหากมีการเปดเผย 
 (6) หนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบในฐานะเจาของเร่ือง หรือผูอนุมัต ิ
    
 การแสดงชั้นความลับ 

 เครื่องหมายแสดงชั้นความลับใหใชตัวอักษรตามช้ันความลับที่ขนาดใหญกวา
ตัวอักษรธรรมดา โดยใชสีแดงหรือสีอื่นที่สามารถมองเห็นไดเดนและชัดเจน 
 การแสดงชั้นความลับใหปฏิบัติ ดังน้ี 
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ระเบียบบริหารราชการแผนดินพ.ศ. 2534 และแกไขเพ่ิมเติม 
 

 พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับตัง้แตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 การบริหารราชการตามพระราชบัญญัติน้ีตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของ

ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิง
ภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไม
จําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถ่ิน การกระจายอํานาจตัดสินใจ 
การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน  ทั้งน้ี โดยมี
ผูรับผิดชอบตอผลของงาน 

 ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการ ตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของ
ประชาชน การเปดเผยขอมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ทั้งน้ี ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ 

ใหจัดระเบียบบริหารราชการแผนดินดังน้ี 
(1) ระเบียบบริหารราชการสวนกลาง 
(2) ระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค 
(3) ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น 

 นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
  

 การจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลาง 
การจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลางมีดังน้ี 

(1) สํานักนายกรัฐมนตรี 
(2) กระทรวง หรือทบวงซ่ึงมีฐานะเทียบเทากระทรวง 
(3) ทบวง ซ่ึงสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 
(4) กรม หรือสวนราชการที่เรียกช่ืออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ซ่ึงสังกัด

หรือไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง 
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 การบริหารราชการในตางประเทศ 

 “คณะผูแทน” หมายความวา บรรดาขาราชการฝายพลเรือน หรือขาราชการฝาย
ทหารประจําการในตางประเทศซ่ึงไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสถานเอกอัครราชทูต 
สถานกงสุลใหญ สถานกงสุล สถานรองกงสุล สวนราชการของกระทรวงการตางประเทศซ่ึง
เรียกช่ือเปนอยางอื่นและปฏิบัติหนาที่เชนเดียวกับสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ 
และคณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการระหวางประเทศ 

“หัวหนาคณะผูแทน” หมายความวา ขาราชการสังกัดกระทรวงการตางประเทศ ซ่ึง
ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหัวหนาคณะผูแทนตามระเบียบพิธีการทูต หรือระเบียบพิธีการ
กงสุล ในกรณีของคณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการระหวางประเทศ ใหหมายความวา 
ขาราชการสังกัดสวนราชการซ่ึงไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหัวหนาคณะผูแทนถาวรไทย
ประจําองคการระหวางประเทศ 

“รองหัวหนาคณะผูแทน” หมายความวา ขาราชการสังกัดกระทรวงการตางประเทศ 
ซ่ึงไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการแทนหัวหนาคณะผูแทน ใน
กรณีของคณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการระหวางประเทศ ใหหมายความวา ขาราชการ
สังกัดสวนราชการ ซ่ึงไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในลักษณะเดียวกัน 

 ใหหัวหนาคณะผูแทนเปนผูรับนโยบายและคําส่ังจากนายกรัฐมนตรีใน
ฐานะหัวหนารัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติการใหเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติราชการในตางประเทศ และเปนหัวหนาบังคับบัญชาบุคคลในคณะผูแทน และจะใหมี
รองหัวหนาคณะผูแทนเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการแทนหัวหนาคณะผูแทนก็ได 

หัวหนาคณะผูแทนมีอํานาจและหนาท่ีดังน้ี 
(1) บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
(2) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย หรือ

ตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหนารัฐบาล 
(3) บังคับบัญชาบุคคลในคณะผูแทนและขาราชการฝายพลเรือนที่มิใชบุคคล

ในคณะผูแทนซ่ึงประจําอยูในประเทศที่ตนมีอํานาจหนาที่  
(4) รายงานขอเท็จจริงและความเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติราชการของบุคคล 

เพ่ือประกอบการพิจารณาของผูบังคับบัญชาของสวนราชการตนสังกัดเกี่ยวกับการแตงตั้ง
และการเล่ือนขั้นเงินเดือน 
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 การจัดระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค 

การจัดระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาคดังน้ี 
(1) จังหวัด 
(2) อําเภอ 

จังหวัด 
 ใหรวมทองที่หลาย ๆ อําเภอตั้งขึ้นเปนจังหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล การตั้ง ยุบ 

และเปล่ียนแปลงเขตจังหวัด ใหตราเปนพระราชบัญญัต ิ
จังหวัดมีอํานาจภายในเขตจังหวัด ดังตอไปน้ี 

(1) นําภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ ์
(2) ดูแลใหมีการปฏิบัติและบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย เพ่ือใหเกิดความ

สงบเรียบรอยและเปนธรรมในสังคม 
(3) จัดใหมีการคุมครอง ปองกัน สงเสริม และชวยเหลือประชาชนและชุมชนที่

ดอยโอกาสเพ่ือใหไดรับความเปนธรรมทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมในการดํารงชีวิตอยาง
พอเพียง 

(4) จัดใหมีการบริการภาครัฐเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงไดอยางเสมอ
หนา รวดเร็ว และมีคุณภาพ 

(5) จัดใหมีการสงเสริม อุดหนุน และสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพ่ือใหสามารถดําเนินการตามอํานาจและหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และใหมีขีด
ความสามารถพรอมที่จะดําเนินการตามภารกิจที่ไดรับการถายโอนจากกระทรวง ทบวง กรม 

(6) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงาน
อื่นของรัฐมอบหมาย หรือที่มีกฎหมายกําหนด 

 ในจังหวัดหน่ึงใหมีคณะกรมการจังหวัด ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาของผูวา
ราชการจังหวัดในการบริหารราชการแผนดินในจังหวัดน้ัน กับปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่
กฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรีกําหนด  

คณะกรมการจังหวัดประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน รองผูวา
ราชการจังหวัดหน่ึงคนตามที่ผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย ปลัดจังหวัด อัยการจังหวัดซ่ึง
เปนหัวหนาที่ทําการอัยการจังหวัด ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด และหัวหนาสวนราชการ
ประจําจังหวัดจากกระทรวงและทบวงตาง ๆ เวนแตกระทรวงมหาดไทยซ่ึงประจําอยูใน
จังหวัด กระทรวง หรือทบวงละหน่ึงคน เปนกรมการจังหวัดและหัวหนาสํานักงานจังหวัดเปน
กรมการจังหวัดและเลขานุการ 
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สรุป พรบ.เทศบาล 2496 และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง 
ฉบับที ่13 พ.ศ.2552 

 
การจัดต้ังเทศบาล 
 เ ม่ือมีการจัดตั้ งเทศบาลขึ้น จะตองมีการเ ลือกตั้ งสมาชิกสภาเทศบาลและ
นายกเทศมนตรีภายใน45 วันนับแตวันจัดตั้งเทศบาล ในระหวางที่ยังไมมีนายกเทศมนตรี ให 
“ปลัดองคการบริหารสวนตําบล”ทําหนาที่“ปลัดเทศบาล” ทําหนาที่เทาที่จําเปนเปนการ
ช่ัวคราว  
 เทศบาลเมือง ไดแก ทองถิ่นอันเปนที่ตั้งศาลากลางจังหวัด ที่มีราษฎรตั้งแต 10,000 
คนขึ้นไป 
 เทศบาลนคร ไดแก ทองถิ่นที่มีราษฎรตั้งแต 50,000 บาท 
 องคการเทศบาล จะประกอบดวย 
 1. สภาเทศบาล 
 2. นายกเทศมนตรี 
 
 สภาเทศบาล 
 มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ซ่ึงประกอบดวย 
 1. สภาเทศบาลตําบล สมาชิก 12 คน 
 2. สภาเทศบาลเมือง สมาชิก 18 คน 
 3. สภาเทศบาลนคร สมาชิก 24 คน 
 สมาชิกสภาเทศบาลมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 4 ป และจะสิ้นสุดสมาชิกภาพเม่ือ  
 1. ออกตามวาระ หรือยุบสภาเทศบาล 
 2. ตาย 
 3. ลาออก โดยยื่นหนังสือลาอออกตอผูวาราชการจังหวัด 
 4. ขาดคุณสมบัติ 
 5. ขาดประชุมสภาเทศบาล 3 คร้ังติดตอกัน 
 6. สมาชิกสภาลงเสียงไมนอยกวา 1 ใน 3 ใหลาออก 
 7. ราษฎรที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลจํานวนไมนอยกวา 3 ใน 4 ลงคะแนนเสียง
ใหลาออก 
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 สภาเทศบาลจะประกอบดวยประธานสภาคนหน่ึงและรองประธานสภาคนหน่ึง ซ่ึงพน
จากตําแหนงเม่ือ 
 1. ลาออก สงหนังสือตอผูวาราชการจังหวัด 
 2. สิ้นสุดสมาชิกภาพ 
 3. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสั่งใหพนจากตําแหนง 
 4. สภาเทศบาลมีมติใหพนจากตําแหนง 
 ใน 1 ป มีสมัยประชุมสามัญ 4 สมัยและในคร้ังแรกของสมัยประชุม สภาเทศบาลจะ
เปนผูกําหนดและจะตองประชุมภายใน 15 วัน นับแตวันประกาศผลการเลือกตั้ง หากสภา
เทศบาลไมอาจจัดประชุมได หรือไมอาจเลือกประธานสภาเทศบาลได ผูวาราชการจังหวัด  
อาจเสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยใหมีคําสั่ง “ยุบเทศบาล” และในสมัยประชุม
หน่ึงๆ น้ัน ใหมีกําหนดไมเกิน 30 วัน อาจขยายเวลาไดแตตองไดรับความเห็นชอบจาก 
“ผูวาราชการจังหวัด” 
 ในสมัยประชุมวิสามัญน้ันมีกําหนดไมเกิน 15 วัน และในการประชุมจะตองมีจํานวน
สมาชิกไมนอยกวากึ่งหน่ึงในการประชุม ในการประชุมแตละคร้ังน้ันจะตองทําเปนการ
เปดเผยยกเวนขอใหทําการประชุมลับ โดยลงคะแนนเสียงไมนอยกวา 1 ใน 3 
 คุณสมบัติของผูมีสิทธิเลือกตั้งเปนนายกเทศมนตรี 
 1. อายุไมต่ํากวา 30 ป 
 2. จบไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
 3. พนจากตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่น หรือผูบริหารทองถิ่น 
เพราะมีเหตุสวนไดเสียในสัญญาทองถิ่น ยังไมถึง 5 ปนับแตวันสมัคร 
 4. พนจากตําแหนงเพราะทุจริต 
 นายกเทศมนตรีมีวาระอยูในตําแหนง 4 ปนับแตวันเลือกตั้ง และนายกรัฐมนตรีอาจ
แตงตั้งรองนายกเทศมนตรีเปนผูชวยเหลือ ดังน้ี 
 1. เทศบาลตําบล แตงตั้งรองนายกเทศมนตรีไมเกิน 2 คน 
 2. เทศบาลเมือง แตงตั้งรองนายกเทศมนตรีไมเกิน 3 คน 
 3. เทศบาลนคร แตงตั้งรองนายกเทศมนตรีไมเกิน 4 คน 
 กอนนายกเทศมนตรีเขารับหนาที่ประธานสภาเทศมนตรี จะเรียกประชุมสภาเทศบาล
เพ่ือใหนายกเทศมนตรีแถลงนโยบายตอสภาเทศบาลภายใน 30 วัน หากไมมาแถลงนโยบาย 
ผูวาราชการจังหวัดตองแจงใหนายกเทศมนตรีจัดทํานโยบายแจงเปนหนังสือแกสมาชิกสภา
เทศบาลทุกคนทราบภายใน 7 วัน 


